
V.JUSTIFICATIVA

Contribuir para que o discente compreenda e elabore de forma adequada os textos e trabalhos académicos
necessários para a academia e utilizados no âmbito da pesquisa científica.
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CODIGO NOME DA DISCIPLINA
NADE HORAS-AULA

SEMANAIS
TEORICAS PRATICAS

TOTALDEHORAS-AULA
SEMESTRAIS

CIT7122 Elaboração de Trabalhos Académicos 2   36

HORÁRIO MODALIDADE
TURMASTEORICAS TURMASPRATICAS Presencial

61420 2    
n.PROFEssoR(ES)MiNiSTRANTE(s)
Prof. Anaelita Mendes E-mail: anaelita.mendes @ ufsc.br

Êll. PRE-REQUISITO(S)
CODIGO NOME DA DISCIPLINA

  Nãohá

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
026s5 - Engenharia de Computação

VI.EMENTA

Técnicas de leitura, produção e apresentação de trabalhos científicos. Normas da ABNT para trabalhos
académicos: citações e referências bibliográficas. Fontes de pesquisa. Produção de resumo, resenha e relatório.

VII.OBJETIVOS \

Obietivos Gerais:
O aluno deverá desenvolver os conhecimentos necessários para compreender e elaborar géneros textuais
característicos da esfera académica. tais como resenha. resumo. seminário e ensaio curto de modo a contribuir
para seu letramento acadêmico.
Objetivos específicos
Compreender as diferentes formas de ler os diferentes gêneros textuais
Compreender a relação Intrínseca entre leitura e produção textual
Desenvolver/aprimorar a habilidade de produção escrita nos gêneros textuais académicos
Avaliar e seleclonar as fontes de conhecimento:
Utilizar as normas previstas Dela Abnt



XI.CRONOGRAMATEORICO/PRATICO

VIII.CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1 Letramento académico: os textos na esfera académica
2 Leitura e estratégias de leitura
3 Resumo - Características e elaboração
4 Resenha - Características
5 Seminário - Características e preparação de seminário
6 Ensaio curto (Texto dissertativo) - Características e elaboração do texto dissertativo
7 Ensaio longo - artigo científico - Características
8 Fontes de pesquisa
9 Normalização de trabalhos académico/científicos - citações e referências

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
1 . Aulas expositivas intercaladas com discussões.
2. Leitura e elaboração de textos
3. Atividades em grupo e individuais

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:
1 . Datashow/projetor funcionando e com cabos HDMI/SVGA no comprimento adequado;
2. Acesso à Internet:
3. Laboratório de informática com computadores funcionando e em número adequado à quantidade de alunosl
4. Ambiente Virtual de ADrendlzaaem - Moodle.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando nela reprovado o aluno que
não comparecer a mais de 259b das atividades (Frequência Insuficiente - FI)

+ A média será composta:
1. Elaboração de textos escritos - Nota 1 ,2
2. Realização de atividades - Nota 3

Média Final da disciplina (MF): (Nota 1 + nota 2 + nota3)/3
. A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72

da Res. n' 17/CUn/1997).

. O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 5.5
terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades constantes no art.70. $ 2'
A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações
parciais(MF) e a nota obtida na nova avaliação(REC).(Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0(zero).(Art. 70, 5 4' da Res. n' 17/CUn/1 997)

Observações:

Avaliação derecuperação
. Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório

Ires .1 7/CU n/97) .

Nova avaliação
e Pedidos de segunda avaliação somente para casos em que o aluno, por motivo de força maior e plenamente

justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, e deverá ser formalizado via
requerimento de avaliação à Secretaria Académica do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis
apresentando comprovação.

Horário de atendimento ao aluno - Sexta-feira das IOh às 12h



AULA
semana) DATA ASSUNTO

Apresentação do plano de ensino: a ETA à serviço do letramento
académico. focalizando o TCC
Atividade escrita para diagnóstico - Atividade 1 (1 ponto) - em sala
Qual seu projeto de futuro?
Ted Talk - Steve Jobs /Stanford - Atividade escrita 2 (1 ponto) - entrega
na aula seguinte - Qual é o tema do vídeo?
Devolutiva sobre a atividade diagnóstica
Esclarecimento sobre as principais dificuldades apresentadas pelos
estudantes
Texto introdutório - Leitura
Qual a ideia principal do texto - Atividade escrita 3 (1 ponto) - em sala
Letramento: a relevância do domínio das habilidades de leitura e de escrita
na vida académica. profissional e pessoal.
Prometo de leitura - Engajamento para retirada de livro na BU
Orientação para participação atava em evento acadêmico-científico
êl11çb1lH.sgn..ll:ççLpg.rg:lKng..gÊ..Bg:.@.np:
Pesquisa na página da BU - Orientação bibllot..(Aula em Lab)
Informar o título do livro selecionado vla email
Email -- configuração para uso acadêm ico
Elaboração de novo email, segundo orientação Atividade escrita 4
(l ponto)
Leitura e fatores de compreensão: ressignificando o ato de ler e
aprendendo estratégias Dará potencializar essa habilidade.
Resumo - características e configurações
Resumo como estratégia de compreensão do texto
Páscoa - Dia nãoletivo
Elaboração de resumo - AVALIAÇÃO ESCRITA l
Orientação para participação ativa em evento científico (articular com
TCC) - para turma de Enq. Como. e TIC
11 Simpósio lbero-Americano de Tecnologias
Educacionais (SITED 20].8
Revisão e avaliação do resumo elaborado - Atividade escrita 5 (1 ponto
Seminário
Çaraçtçlílticas e preparação de seminário Atividade 6 rl oonto
Texto dissertatlvo - o artigo científico
Características e configuração
Leitura de artigo da área - Articulação com possível tema do TCC
Atividade 7(1 ponto
Feriado Municipal - Dia não letivo
Pesquisa na base de dados da UFSC - Orientação bibliot.(Aula em Lab)
$gjgção e leitylg..gg..êl11gg na área de interesse - Atividaqg..g.(lpogl!!g)
Texto dissertativo-argumentativo - o texto acadêmico l
Características e confiauracão
Elaboração de texto dissertativo sobre suposto tema de interesse para o l
TCC-AVALIACAO ESCRITA2 [
Dia nãoletivo
Revisão e avaliação do texto produzido - Atividade 9 (1 ponto)
Apresentação oral - relato sobre a experiência no Prometo de leitura
Atividade 10 (1 ponto
Recuperação
Divulaacão nota.!.nal e aval.iaeão da discip ina pelo! alunos

pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atividades desenvolvidas.

] 02/03/2018

2 09/03/2018

3 16/03/2018

4 23/03/2018

30/03/2018

6

7

8

06/04/2018

13/04/2018

20/04/2018

9 27/04/2018

10

1 1

12

04/05/2018

11/05/2018

18/05/2018

13

14
15

25/05/2018

01/06/2018
08/06/2018

16 15/06/2018

17 22/06/2018
18 1 29/06/2018

Obs: O calendário está sujeito a

XII. Feriados previstos para o semestre 201 8.1
DATA

3Q/03 Feriado Naciotlíãf- 6"feira $ n ã

Dia nãoletivo
Aniversário da cidade de Ãraranauá

31/03
03/04
21/04 Feriado Nacional - Dia de Tiradentes



Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Arar-anguá. Algumas bibliografias também
podem ser encontradas na Biblioteca Virtual da UFSC.

PÓfessor da Disciplina Aprovado pelo
departamento em

Aprovado pela
de graduação em

légiado do curso

01 / 02 /2018 / / 2018 (=)} /o3/ 2018

Prole Etiane pozzebon.
Coordenadora do Curso de

':iBá'iz!;í;;çnF:!z=wi;'
UFSC / Campus Ararangua

30/04 Dia nãoletivo
01/05 Feriado Nacional - Dla do Trabalhador
04/05 Dia da Padroeira da cidade de Araíanauá
31/05 Feriado Nacional -- Cordas Chr/sf/

   

XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1 . L4K.ATES. 13va b'l:\ria: fatal:CONA, \-tarifa clc .4ildradc}. l.'und:lmcntos de mclodologia científica. 7. ed. São I'nulo: Alias. :010. 2ci7 )

2. CERVO. Amado t..uiz= SERVI.AN. Pedra Albino: Sll.,V/\, Rohcno çlü. Nicl:i}(tologia cienlillca. 6.t'd. São PaRIa: Peatson Prcnticc 1-1;l11. 2007

l Ó2Í). IS13N 857é)05{}47 1

3. NI/\"l'l/\S-PENEIRA. .rosé. btilnua] de mctodo]ogia da pes(guisa cientít'ic:t. :). ed. Silo Pitu]o: /\tias. 2o 12. ] 9ó p. ISBN ty7R85224riq758

XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

F.\R/A(:0. (:. A. T. (:. Prática dc te\tu piora csttil]iultcs uni\-ci'sit:irifls. ] t9. cci- Pctrt5Í)ç)]is: Vozes, 2U10

1:10R IN. José Luiz. Eler\lentos dc análise do discurso. 1 4. cd.. Sito Paulo: (:ontcxto. 2n09

}. FÍORIN. J. 1.,. & S.AVIOU.,l, F. P. Pala cntelt(lcr o lc\lo: kit.tira e iccklção. 1 7c:(!.. São f)iutlo: .Atiça, 20r)9

K(JPS'l'AS. N{. O]g. (:iência e tcct]ologia cn] debate. São f'aula: Nlodcrna. 1 9c98

s. VAL, b'leria. dü Graça Crosta. Rcdação c: tç:\t\lnlidadc. 3. cd:: $gç! !:i!!ilçli b!


